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Poznań 28 stycznia 2021 r. 

 
 
Zwracamy się z prośbą o pilną interwencję w Szpitalu Powiatowym w Jarocinie Sp. z o.o. przy                
ul. Szpitalnej 1 
 
Powyższa placówka z dniem 18 stycznia 2021 r. wznowiła porody rodzinne. Zgodnie z informacjami na 
stronie Facebook placówki (co potwierdzono rozmową telefoniczną) „osoba towarzysząca zobowiązania 
jest do wykonania testu Covid-19 Ag. Badanie można wykonać bezpośrednio przed porodem. Cena ok. 
100 zł.” 

 
Obostrzenie to jest niezgodne z wytycznymi Krajowego Konsultanta w dziedzinie Położnictwa i 
Ginekologii oraz Krajowego Konsultanta w Dziedzinie Perinatologii, niezgodne z zaleceniami Ministerstwa 
Zdrowia oraz niezgodne z Państwa stanowiskiem, opublikowanym na stronie internetowej. 
 
Zalecenia Ministerstwa Zdrowia (w załączeniu) z dnia 15 lipca 2020 r. opracowane przez krajowych 
konsultantów nie wspominają o konieczności posiadania wyniku badania na obecność wirusa u osoby 
bliskiej. Podkreślają, że w Polsce nie ma zakazów porodów rodzinnych, ostateczną decyzję podejmuje 
kierownik szpitala i wymieniają zalecane wymagania odnośnie osoby bliskiej, ale nie ma wśród nich 
wymogu posiadania wyniku badania na obecność koronawirusa. 
Dodatkowo, na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia (*) wspomniano, że nie powinno mieć 
miejsca uzależnianie uczestnictwa w porodzie rodzinnym od wyniku badania na koronawirusa. 
 
Żądanie posiadania takiego wyniku budzi także wątpliwości, gdyż zmusza rodzinę do wydatku 100 zł, co 
może stanowić barierę i czyni decyzję władz szpitala przykładem dyskryminacji ekonomicznej oraz 
wykluczenia możliwości korzystania ze swoich praw przez mniej zamożne rodziny, co jest sprzeczne z 
zasadami konstytucyjnymi Rzeczypospolitej. Pamiętajmy, że wymaganie płatnego testu jest naruszeniem 
praw pacjenta i dyskryminacją części obywateli w zakresie dostępu do ochrony zdrowia i świadczeń 
finansowanych ze środków publicznych. 
 
Obostrzenie wprowadzone przez Szpital Powiatowy w Jarocinie Sp. z o.o. nie ma uzasadnienia w 
zaleceniach krajowych konsultantów ani innych instytucji. Jest autonomiczną decyzją kierownika 
placówki, dyskryminującą osoby, których nie stać na poniesienie takiego wydatku.  
 
Prosimy o pilną interwencję. 
 
 
Z wyrazami szacunku, 
Anna Furmaniuk, Alicja Nowaczyk 
Zarząd Fundacji Matecznik 

 
 
 
 (*) https://www.gov.pl/web/zdrowie/najczesciej-zadawane-pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-opieki-okoloporodowej-w-czasie-
epidemii?fbclid=IwAR2K3BWrPZ0e4c3wglfmfHkeE2kndH9pNBdVj084vlonTyomrgb3vcdndOM 
 
Załączniki nr 1:  Zalecenia Ministerstwa Zdrowia w sprawie możliwości odbywania porodów rodzinnych w warunkach stanu 

epidemii covid-19 w Polsce z dnia 15 lipca 2020 r. 


